Antikoagulaation tauotus
ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä
Siltahoidolla (bridging therapy) tarkoitetaan varfariinin tilalla käytettävää pre-ja
postoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima antikoagulaatiotauko
rajoitetaan mahdollisimman lyhyeksi. Tauko tarvitaan, kun kyseessä on suuri
toimenpide tai toimenpide, johon liittyy ilmeinen vuototaipumus tai vuodosta
on vakavat seuraukset. Toimenpiteestä vastaava yksikkö suunnittelee siltahoidon
toteutuksen.
Pysyvän antikoagulaation indikaatioita voivat olla:
- toistuvat tromboemboliset sairaudet ja/tai tukosalttius+vakava tukos
(aivoverenkiertohäiriö,
raajaembolia, syvä laskimotukos tai keuhkoveritulppa, porta- mesenteriaali- ja sinuslaskimotukos)
- sydämen mekaaninen tekoläppä
- eteisvärinä yli 60-vuotiaalla tai muun sydänsairauden ohessa
- sydämen vaikea vajaatoiminta (EF<0.30) ja pysyvä sydänsairaus
Siltahoidon indikaatioita toimenpiteissä, joissa INR:n tulee olla < 1.5-2.0:
- pysyvää antikoagulaatiota tarvitsevat suuren tukosriskin potilaat
- edeltävä tromboembolinen tapahtuma < 3 kk, kun toimenpidettä ei voida lykätä
- postoperatiivisen siltahoidon edellytys on, että INR on <1.5, eikä ole hemostaasin häiriöitä ja/tai
merkittävää munuaisten vajaatoimintaa (GFR < 30 ml/min)
- turvallinen siltahoito varmistetaan toistuvin kliinisin arvioin ja laboratoriokokein
- jos ilmaantuu verenvuotoa tai hemostaasi on epävakaa, yksilöllinen seuranta ja
toimintasuunnitelma ovat tarpeen

Pienen tukosriskin* potilaiden
antikoagulaatiohoidon tauotuksen periaatteet
3-5 vrk ennen
toimenpidettä

Keskeytä
varfariinihoito

1-3 vrk ennen
toimenpidettä

Jos INR >2.0-3.0,
anna tarv. 1-2mg
K-vitamiinia
p.o./i.v.
K-vitamiini
voidaan antaa po
Konakion®
ampullasta
liuotettuna esim.
veteen.

Toimenpidepäivänä

Jos INR < 1.52.0**, toimenpide
voidaan suorittaa

Jos INR >1.5-2.0,
siirretään
toimenpidettä tai se
tehdään varfariinin
kumoamisen jälkeen
(Cofact®/Octaplex®
ja/tai Octaplas®)
erillisen arvion
mukaan

Toimenpiteen
jälkeen

Varfariini aloitetaan
kotiannoksella, kun
potilas voi ottaa suun
kautta ja hemostaasi on
varmistettu
tai
LMWH*** profylaksia,
jos toimenpiteeseen
liittyy tukosvaara (esim.
ortopedia, syöpäkirurgia,
mahan ja lantion alueen
leikkaus) tai jos
toipuminen viivästyy
(esim. infektio)

*Esim. flimmeri tai mekaaninen aortaläppä ilman muuta sydänsairautta ja/tai tromboembolisia tapahtumia
**INR tavoite määräytyy toimenpiteen aiheuttaman vuotoriskin mukaan (esim. neurokirurgia vs. appendikektomia).
***Enoksapariini (Klexane®) 40mg x1 s.c. tai daltepariini (Fragmin®) 5000 yks x1 s.c.

Suuren tukosriskin* potilaiden
siltahoidon periaatteet
3-5 vrk ennen
toimenpidettä
Keskeytä
varfariinihoito

2-3 vrk ennen
toimenpidettä
Kun INR on <2.02.5, aloitetaan
LMWH
hoitoannoksella§
Vaikeassa
munuaisten
vajaatoiminnassa
(GFR<30) antiFXa
seuranta ja
annosreduktio

Toimenpidettä
edeltävänä
päivänä

Tarkista APTT,
INR, Hb, Tromb
Tarvittaessa anna
K-vitamiinia 12mg p.o./i.v.
LMWH§
annetaan 18-24t
ennen
toimenpidettä

* Tuore tromboosi, vaikea tukostaipumus, sydämen mekaaninen tekoläppä erityisesti
mitraalipositiossa
** Enoksapariini (Klexane®) 40mg x1 s.c. tai daltepariini (Fragmin®) 5000 yks x1 s.c.
§Enoksapariini (Klexane®) 0.5-1mg/kg x2 s.c. tai daltepariini (Fragmin®) 50-100 yks/
kg x2 s.c.
# munuaisten vajaatoiminta, lapsipotilas, yli- tai alipaino, komplikaatio siltahoidon
aikana

Toimenpidepäivänä
Jos ≤1.5-2.0,
toimenpide
voidaan tehdä
Jos INR>1.5-2.0,
siirretään
toimenpidettä tai se
tehdään varfariinin
kumoamisen jälkeen
(K-vitamiini i.v. +
Cofact®/Octaplex®
ja/tai Octaplas®)
erillisen arvion
mukaan
Postoperatiivinen
LMWH aloitetaan
profylaksiannoksella*
*n. 6-8t toimenpiteen
loppumisesta, jos ei
hemostaasiongelmia
ja vuotoriski
hyväksytään

Toimenpiteen
jälkeen
Varfariini aloitetaan enintään
kotiannoksella vasta kun:
-hemostaasi on varmistettu
-ei ole tiedossa
uusintatoimenpiteitä
-ei ole lääkitystä, jolla on
varfariinin kanssa vahva
interaktio (esim. antibiootit)
-ravinto suun kautta

Jos 24t kuluttua ei
hemostaasiongelmia,
LMWH jatkuu
hoitoannoksella§
kunnes INR on
hoitoalueella 2vrk
ajan
Jos vuotoriski on ilmeinen ja
seuraukset vuodosta vakavat
tai on esiintynyt vuotoa,
hemostaasi korjataan ja
LMWH hoitoannosta§
siirretään ad 48-(72)t ja
käytetään ensin pienempää
annosta**. Tapauskohtaisesti
asteettainen LMWH aloitus
20mg/2500yks x 1-2(-3) voi
olla turvallinen tapa saavuttaa
antikoagulaatio.
AntiFXa seuranta
erityistilanteissa #
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